Raport o stanie Gminy Miłki
za rok 2019

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Wójt Gminy Miłki przedstawia niniejszy
raport o stanie gminy w 2019 roku.
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Szanowna Rado,
Szanowni Mieszkańcy,

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym Wójt zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja,
przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. W roku 2020 termin ten
został wydłużony do 31 lipca 2020 r.
Niniejszy raport obejmuje podsumowanie całokształtu działalności
Wójta Gminy Miłki i funkcjonowanie gminy w roku poprzednim, czyli
w 2019. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności
informacje dotyczące realizacji strategii, polityk, programów, wykonania
uchwał rady gminy, danych demograficznych za rok 2019.
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1. Charakterystyka gminy.
1.1. Położenie i powierzchnia gminy.
Gmina Miłki leży w obrębie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od
Giżycka. Od strony północno-zachodniej jej granice wytyczają jeziora Niegocin,
Boczne i Jagodne. Południową część w większości stanowią lasy. Niewątpliwym
walorem naszej gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny
z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo – Buwełno - Ublik Mały
z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą,
Wyszowatymi oraz Konopkami Wielkimi.
Powierzchnia gminy wynosi 170 km², z czego 23 km² stanowią jeziora oraz
17 km² lasy.

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne.
Władze lokalne stanowi Rada Gminy Miłki składająca się z 15 radnych jako
organ uchwałodawczy oraz Wójt jako organ wykonawczy.
Gminne jednostki organizacyjne to:
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach składający się ze Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Kultury, w ramach którego funkcjonuje Gminna Biblioteka.
Ochotnicze Straże Pożarne:
Celem statutowym OSP jest prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczych, likwidacja
miejscowych zagrożeń. OSP prowadzą także działania prewencyjne, pokazy dla
dzieci, zabezpieczają wiele imprez nie tylko o zasięgu gminnym.
Na terenie gminy Miłki działają 3 jednostki OSP, w tym jedna działa w systemie
KSRG. Wszystkie posiadają własne remizy.
Mając na względzie bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową należy
wskazać, że w roku 2019 wszystkie wydatki na rzecz OSP na terenie gminy były
związane z działaniami na rzecz ochrony życia i zdrowia mieszkańców, pomocy
ludności lokalnej w bezpiecznym funkcjonowaniu i wyniosły 218 tys. 381 zł.
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1.3. Sołectwa w gminie.
W Gminie Miłki funkcjonuje 18 sołectw. Organizację i zakres działania jednostek
pomocniczych określają statuty sołectw.

1.4. Ludność i dynamika zmian.
Na koniec roku 2019 ilość mieszkańców gminy wyniosła 3840 osób.
W porównaniu do roku 2018 liczba mieszkańców zmalała o 42 osoby. Więcej mamy
mężczyzn (1929) aniżeli kobiet (1911). W naszej gminie w roku 2019 odnotowaliśmy
ujemny przyrost naturalny (tj.: 35 zgonów - 31 urodzeń), migracja również była ujemna
(tj. zameldowało się 80 mieszkańców, zaś wymeldowało 92 osoby).
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1.5. Podmioty gospodarcze.
Ilość podmiotów gospodarczych aktywnych, zarejestrowanych w roku minionym
w naszej gminie wyniosła 90. Przeważają podmioty realizujące działalność z branży
budowlanej, tj. 45, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne średnio 11 podmiotów,
handel detaliczny (sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) 12, fryzjerstwo 6
i pozostałe: działalność weterynaryjna 3, praktyka pielęgniarek i położnych 8,
wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 2, naprawa
i konserwacja maszyn 3.

1.6. Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie gminy.

L. p.

Pełna nazwa organizacji

1.

Stowarzyszenie "Razem
promujemy Rydzewo"

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pole działań organizacji

Sport, Turystyka i rekreacja; Ochrona
Środowiska
Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja
Stowarzyszenie Wędkarskie
i Kultura; Rozwój przedsiębiorczości;
w Miłkach
Ochrona Środowiska
Stowarzyszenie Promocji
Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja
i Rozwoju Rydzewa
i Kultura; Ochrona Środowiska
Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
w Marcinowej Woli
patologiom
Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja
Stowarzyszenie Młodych
i Kultura; Ochrona Środowiska; Zdrowie,
Rodziców "Pod Chmurką"
pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom
Klub Sportowy "OLIMPIA
Sport, Turystyka i rekreacja
MIŁKI”
Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
w Miłkach
patologiom
Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
w Rydzewie
patologiom
Stowarzyszenie Turystyki
Sport, Turystyka i rekreacja; Ochrona
Wiejskiej "Miłki"
Środowiska
Stowarzyszenie Uniwersytet
Edukacja i Kultura, działalność na rzecz
III wieku w Miłkach
osób w wieku emerytalnym
Klub Sportowy Victoria Miłki
Sport, turystyka, rekreacja
Sport, turystyka i rekreacja, edukacja
Stowarzyszenie Aktywne i kultura, rozwój przedsiębiorczości, ochrona
Jagodne
środowiska, zdrowie, pomoc społeczna,
przeciwdziałanie patologiom
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Edukacja, kultura, tradycja, promocja,
Koło Gospodyń Wiejskich zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
w Marcinowej Woli
patologiom, sport, turystyka i rekreacja,
ochrona środowiska
Zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
Koło Emerytów i Rencistów patologiom, Inwalidzi renciści i byli żołnierze,
w Marcinowej Woli
Edukacja, kultura, Sport, turystyka,
rekreacja, ochrona środowiska
Poprawa warunków socjalno-bytowych
emerytów i rencistów. Uczestniczenie
w życiu społecznym przez współdziałanie
z organami władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi
Koło Emerytów i Rencistów
oraz innymi organizacjami społecznymi.
w Miłkach
Organizowanie życia kulturalnego emerytów,
rencistów i inwalidów. Reprezentowanie ich
interesów wobec organów władzy
i administracji publicznej, samorządowej
oraz popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa.
Edukacja, kultura, tradycja, promocja,
Koło Gospodyń Wiejskich zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
Jagodne Wielkie
patologiom, sport, turystyka i rekreacja,
ochrona środowiska
Edukacja, kultura, tradycja, promocja,
Koło Gospodyń Wiejskich zdrowie, pomoc społeczna, przeciwdziałanie
w Miłkach
patologiom, sport, turystyka i rekreacja,
ochrona środowiska
Sport, Turystyka i rekreacja; Edukacja i
Stowarzyszenie Przyjaciół
Kultura; Ochrona Środowiska; Zdrowie,
Kleszczewa- w likwidacji
pomoc społeczna, przeciwdziałanie
patologiom
Stowarzyszenie na rzecz
Edukacja i Kultura; Sport Turystyka i
rozwoju Konopek Wielkichrekreacja; Zdrowie, pomoc społeczna,
w likwidacji
przeciwdziałanie patologiom

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych odbywa się w oparciu o uchwalony
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Miłki na rok 2019
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzeniem Nr 92.2018 z dnia 03 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Miłki ogłosił
konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych sektorowi pozarządowemu
w Gminie Miłki w roku 2019.
Gmina Miłki zleciła organizacjom pozarządowym zadania do realizacji w n/w
dziedzinach:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Turystyka i krajoznawstwo.
- Wsparcie ofert realizacji zadań publicznych realizowanych z wykorzystaniem
środków finansowych zewnętrznych.
1. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2019 roku - przeznaczono 7 500 zł (umowy podpisano na kwotę
7 500 zł);
2. Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2019 r. – przeznaczono 35 500 zł (umowy podpisano na kwotę 35 500 zł);
3. Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. - 2 000 zł
(umowy podpisano na 2 000 zł);
4. Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób wieku emerytalnym
w 2019 r. – 5 000 zł (umowy podpisano na 5 000 zł);
5. Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku przewidziano
kwotę 2 000 zł. Nie było ofert spełniających wymogi formalne. Nie wydatkowano.
6. Na realizację zadań z zakresu wsparcia ofert realizacji zadań publicznych
realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych (wsparcie
wkładu własnego organizacji) w 2019 roku - 3 000 zł. Nie było ofert spełniających
wymogi formalne. Nie wydatkowano.
7. W ramach grantów w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2019 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Umowy podpisano na
kwotę 4.420 zł.
Łącznie na 2019 rok przeznaczono 60 000 zł na realizację zadań publicznych
zleconych wydatkowano kwotę 54 420 zł.

2. Realizacja polityk, strategii i programów.
W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
-Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miłki na lata 2016-2020, uchwalona
Uchwałą Rady Gminy Miłki z dnia 3 marca 2016 r.
-Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miłki na lata 20162023, przyjęta Uchwałą z dnia 28 października 2015 r.
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Jakie cele operacyjne zrealizowaliśmy w ramach określonych celów strategicznych
zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju w roku 2019?
Jednym z priorytetowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju naszej
gminy jest ład ekologiczny w ramach, którego zostały zdefiniowane n/w cele
strategiczne:
- zachowanie i odnowienie zasobów środowiska naturalnego,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa,
- racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.
W ramach w/w priorytetu nadal prowadziliśmy rozwój infrastruktury rekreacyjnej
na działkach gminnych, zachęcaliśmy mieszkańców do większej segregacji odpadów,
prowadziliśmy edukację ekologiczną poprzez współpracę z MZMGO w Giżycku.
Między innymi w Miłkach przeprowadzono imprezę ekologiczną „Ekologika”, która
zgromadziła wielu zainteresowanych mieszkańców i gości. Dzieci i seniorzy mogli
skorzystać z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników MZMGO
w Giżycku, pracowników GOPS w Miłkach ,OK , pracowników ZPO oraz strażaków.

Zadania, które w dalszym ciągu musimy realizować:
1. Modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnej (w wielu miejscowościach sieć jest
przestarzała i wymaga wymiany).Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa
nowych sieci wodociągowych (np.: ul. Suwalska w Miłkach),monitoring sieci
wodociągowych.
2. Segregacja i odzysk odpadów.
3. Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2019
rozpoczęliśmy przy współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
aktualizację danych związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminie
w ramach aktualizowanego Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
4. Zabiegi termomodernizacyjne budynków ze szczególnym uwzględnieniem
budynków użyteczności publicznej. Przygotowaliśmy dokumentację i złożyliśmy
w maju 2020 r. dwa wnioski do programu RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego(termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Miłkach oraz termomodernizacja budynku
starej szkoły podstawowej i dwóch łączników).
5. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazana
termomodernizacja z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Edukacja mieszkańców
zachęcająca do wykorzystania nowych technologii OZE.
6. Dalsza modernizacja i budowa dróg.
7.Doświetlenie miejscowości, poprawa efektywności energetycznej w gminie
w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.
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Ład przestrzenny - cel strategiczny: poprawa dostępności komunikacyjnej
gminy oraz poprawa jej estetyki.

1. Na obszarze gminy Miłki obowiązuje 29 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Łącznie zajmują powierzchnię ok. 986 ha, co stanowi ok. 5,82%
powierzchni gminy. Sześć z obowiązujących planów miejscowych (przyjęte w 1995 r.,
2001 r., 2002 r. i 2004 r.) uchwalono na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe plany uchwalono na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Największe
pokrycie planami występuje w następujących obrębach geodezyjnych: Jagodne
Wielkie, Rydzewo, Staświny, Wyszowate. Osiemnaście z obowiązujących planów
miejscowych zostało przyjętych przed uchwaleniem obowiązującego studium.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego mają na celu ustalenie przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, określenie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy. Analizując obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, iż najczęściej wskazywane są
w nich trzy główne typy zabudowy: usług turystycznych, mieszkaniowa jednorodzinna
oraz letniskowa lub pensjonatowa.
Obecnie gmina jest w trakcie opracowywania dwóch planów miejscowych.
2. W okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. w Gminie Miłki wydano 94 decyzje
o warunkach zabudowy.
Najwięcej wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło zabudowy
rekreacyjno-wypoczynkowej (35). Zabudowy zagrodowej i inwestycji z zakresu obsługi
rolnictwa dotyczyły 32 decyzje. Siedemnaście wydanych decyzji dotyczyło zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na podstawie rozmieszczenia wydanych decyzji o warunkach zabudowy
w podziale na obręby stwierdzić można, że największe zainteresowanie inwestycyjne
występuje w centralnej części gminy, w obrębach Miłki i Kleszczewo. Wysoka liczba
decyzji wydanych w obrębie Jagodne Wielkie spowodowana jest wydaniem dużej
liczby decyzji dotyczących pomostów na jeziorze Jagodnym. Najmniej decyzji wydano
we wschodniej części gminy, gdzie zlokalizowane są najmniej liczne miejscowości.
Sporządzenie planów miejscowych dla obrębów geodezyjnych, gdzie
wydawanych jest najwięcej decyzji o warunkach zabudowy mogłoby sprzyjać bardziej
racjonalnej gospodarce gruntami w gminie. Wpłynęłoby to również na uniknięcie
obciążeń budżetowych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, której realizacja należy do zadań własnych gminy.
3. Poprzez modernizację i bieżące remonty dróg, budowę parkingów poprawiliśmy
system komunikacyjny w gminie.

10

4. Zagospodarowaliśmy tereny gminne na cele rekreacyjno-sportowe (np. Wyszowate,
Czyprki, Jagodne Wielkie, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Danowo, Rydzewo, Ruda,
Konopki Wielkie, Konopki Nowe, Miłki, Paprotki).
5. Uaktywniliśmy mieszkańców w zakresie poprawy estetyki otoczenia.

Ład gospodarczy. Cel strategiczny: Wykorzystanie potencjału gospodarczego
gminy.
Najważniejsze zadania realizowane w ramach tego celu strategicznego dotyczyły:
1. Utworzenia miejsca obsługi inwestora w naszym urzędzie, cel operacyjny w trakcie
realizacji, do końca roku 2019 przeszkolono pracowników oraz potencjalnych
inwestorów w tej materii, trwa systematyczne doskonalenie obsługi inwestora.
2. Stworzenie nowoczesnej oferty inwestycyjnej dla naszej gminy. Zadanie
zrealizowane w ramach projektu ,,7 cudów Mazur” Stowarzyszenia Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020, którego jesteśmy członkiem.
3. Działania promocyjne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych
i zagranicznych.
4. Informowanie osób bezrobotnych o możliwościach skorzystania ze środków
pomocowych ARiMR oraz PUP, zamieszczanie tych informacji na stronie internetowej.
5. Pomocy rolnikom udziela pracownik ODR, który funkcjonuje w urzędzie raz
w tygodniu.
6. W gminie trwa rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
7.Planuje się budowę targowiska gminnego, które pozwoliłoby na sprzedaż
wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolnikom naszej gminy.
8. W gminie nie powołano żadnych grup producenckich.

Ład społeczny – cel strategiczny: podniesienie poziomu wykształcenia
i świadomości społeczeństwa.
Gmina Miłki przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowała
strategię rozwiązywania problemów społecznych, co jest głównym wyrazem lokalnej
polityki społecznej. Dokument opracowany na lata 2016-2023. Do monitoringu
realizacji strategii wójt powołał zespół zadaniowy.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) pozyskiwanie, analiza oraz wymiana informacji na temat problemów i potrzeb
społecznych w zakresie objętym strategią;
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2) udział w opracowywaniu gminnych programów pomocy społecznej i innych
dokumentów służących realizacji strategii;
3) śledzenie i ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych, np. zmian prawa, procesów
ekonomicznych czy zjawisk społeczno-kulturowych, na aktualność założeń strategii;
4) przygotowanie raportów monitoringowych zawierających informacje na temat stanu
wdrożenia poszczególnych priorytetów;
5) przedkładanie wniosków i rekomendacji adresowanych do władz miasta oraz
lokalnych partnerów.
Określono 4 główne priorytety:
Priorytet I
Zmniejszenie marginalizacji społecznej oraz podniesienie standardu życia osób
niepełnosprawnych.
Priorytet I: Zmniejszenie marginalizacji społecznej oraz podniesienie
standardu życia osób niepełnosprawnych.

Cele operacyjne i kierunki
działań

Stan realizacji
wg wskaźnika

1.Wyrównanie szans
życiowych osób
niepełnosprawnych oraz
integracja osób
niepełnosprawnych ze
środowiskiem

Liczba osób korzystających z usług:

2. Likwidacja barier
architektonicznych
w instytucjach użyteczności
publicznej.

Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych: brak
danych

4 dorosłych osób niepełnosprawnych korzysta z pomocy
w formie usług opiekuńczych w środowisku domowym;
32 rodziny (w tym 76 osób) otrzymało pomoc w formie
świadczeń
z
pomocy
społecznej
z
tytułu
niepełnosprawności;

Liczba
rozwiązań
poprawiających
komunikację
z osobami niepełnosprawnymi: brak danych
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3. Stworzenie osobom
niepełnosprawnym
możliwości dostępu do
kultury i sportu.

Liczba zorganizowanych spotkań, wydarzeń masowych:
11 (festyny letnie, Miłkowskie Dni Rodziny, Dożynki,
spotkanie opłatkowe, Rydzewska Majówka, zimowiska)
W trakcie wydarzeń masowych organizowanych przez
Ośrodek Kultury w Miłkach osoby niepełnosprawne
swobodnie biorą w nich udział – boisko będące
miejscem spotkań jest pozbawione barier a budynek DS.
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Liczba spotkań: 11

4. Poprawa wizerunku osób
niepełnosprawnych poprzez
kształtowanie pozytywnych
wzorców wśród dzieci
i młodzieży.

Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych: brak
danych

5. Zainicjowanie i rozwój
wolontariatu na rzecz pomocy
osobom niepełnosprawnym

Liczba spotkań, szkoleń, warsztatów: 0

6. Realizacja programów oraz
prowadzenie działań
integrujących ze środowiskiem
osób niepełnosprawnych

Liczba przeprowadzonych inicjatyw integracyjnych: 11
(festyny letnie, zimowisko, letnisko nocą, Miłkowskie Dni
Rodziny, Dożynki, spotkanie opłatkowe, Rydzewska
Majówka, Letnie Kino Plenerowe)

Liczba dzieci objętych zajęciami: brak danych

Liczba wolontariuszy: brak danych

W trakcie wydarzeń masowych organizowanych przez
Ośrodek Kultury w Miłkach osoby niepełnosprawne
swobodnie biorą w nich udział – boisko będące
miejscem spotkań jest pozbawione barier a budynek DS.
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Liczba uczestników imprez: ds. 940
7. Realizowanie szkoleń
i kursów dla osób
niepełnosprawnych

Liczba osób niepełnosprawnych objętych szkoleniami
i kursami: 1 osoba niepełnosprawna brała udział
w łącznie 5 szkoleniach i kursach organizowanych
w Klubie Integracji Społecznej;
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Priorytet II
Poprawa jakości życia osób starszych oraz wspieranie aktywności ludzi
w podeszłym wieku i ich rodzin.

Priorytet II: Poprawa jakości życia ludzi starszych oraz wspieranie aktywności ludzi
w podeszłym wieku i ich rodzin.

Cele operacyjne i
kierunki działań
1. Zaktywizowanie osób
starszych na rzecz
środowiska.

Stan realizacji
wg wskaźników
Liczba organizacji założonych przez osoby starsze: 7
Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miłkach,
Marcinowej Woli
Uniwersytet III Wieku;
Zespół Wokalny „Marcinianki”
Zespół wokalny „Kalina”
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinowej Woli, Jagodnym
Wielkim, Miłkach
Liczba osób uczestniczących w tych organizacjach: 72
Utworzenie Klubu Seniora: 1
W 2019r. w gminie Miłki został utworzony Miłkowski Klub
Seniora, do którego uczęszcza 70 uczestników. Realizowane
zajęcia:
kulinarne
i
ziołolecznictwo,
zdrowe
odżywianie,
usprawniające, taneczne, artystyczne, sportowe – zdrowy
kręgosłup. Dodatkowo odbywają się również spotkania
z psychologiem i różne wyjazdy np. na basen, do filharmonii.
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 1 prowadzenie
zajęć tj.: zajęcia teatralne, zajęcia artystyczne, zajęcia
taneczne, zajęcia sportowe, wycieczki.

2. Rozwój usług
wspomagających osoby
starsze w miejscu
zamieszkania.

Liczba osób korzystających z usług.
- w 2019r. pomocą w formie usług opiekuńczych objętych
było 14 osób;
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3. Systematyczne
podnoszenie jakości
usług opiekuńczych
i środowiskowych

Liczba rozwiązań: 1 zlecenie świadczenia usług
opiekuńczych PSSS Lepiej

4. Realizacja programów
oraz prowadzenie działań
integrujących ze
środowiskiem osób
starszych.

Liczba przeprowadzonych inicjatyw integracyjnych: 30
Miłkowskie Dni Rodziny, Bal Seniora, występy artystyczne
i teatralne Uniwersytetu III Wieku, występy Zespołów
wokalnych „Kalina” i „Marcinianki” , Cafe Kultura – wystawa
prac plastycznych studentów UTW, spotkanie opłatkowe,
Liczba uczestników imprez: ds. 1260

5. Diagnozowanie
Liczba wolontariuszy oraz opiekunów: 0
i wypracowanie nowych Dotychczas nie podjęto działań;
form wsparcia oraz
pomocy w ich środowisku
lokalnym.
Priorytet III
Zintegrowane działania na rzecz rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
wielodzietnych, niepełnych i zagrożonych patologią.
Priorytet III: Zintegrowane działania na rzecz rodzin ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin wielodzietnych, niepełnych i zagrożonych patologią.

Stan realizacji

Cele operacyjne i kierunki
działań
1. Zapewnienie dzieciom
i rodzinie kompleksowego
wsparcia poprzez udzielanie
pomocy w różnych formach.

wg wskaźnika
Liczba przyznanych świadczeń: 20 252
Liczba osób w rodzinach, które otrzymały pomoc. 486
Dodatkowo GOPS w Miłkach realizuje pomoc w formie
świadczeń pieniężnych w postaci: zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, stypendium szkolnego. W związku
z realizacją tych zadań, GOPS w Miłkach w 2019 r.
wydatkował 4 536 118,68 zł

2. Poprawa jakości
świadczonej pomocy przez
kadrę pracowniczą.

Liczba pracowników socjalnych: 3
Liczba asystentów rodziny: 1
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3. Wzmocnienie i rozwijanie
umiejętności pracowników
socjalnych działających na
rzecz pełniejszej integracji
społecznej beneficjentów
pomocy społecznej poprzez
systematyczne ich
dokształcanie.

Liczba szkoleń: 12

4. Upowszechnianie
informacji o aktualnej ofercie
i formach świadczeń
pomocowych.

Nakład materiałów informacyjnych: ds. 480
(ulotki – harmonogramy wypłat, ogłoszenia o naborach
wniosków o przyznanie świadczeń)

Liczba uczestników szkoleń: 3

Liczba informacji na stronie internetowej: 5
5. Wspieranie rodziców
w procesie wychowawczym.

Liczba przeprowadzonych spotkań, pogadanek
i szkoleń: 10
Pogadanki w szkołach, „Szkoła dla rodziców”

6. Opracowanie i realizacja
Programu Wspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej.

Program Wspierania Rodziny realizowany jest niemal
w całości w oparciu o działalność Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Miłkach. Jednostka świadczy
pomoc finansową oraz pozafinansową rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizowana jest
pomoc w zakresie przewidzianym w ustawie
o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej.
Kierownik GOPS systematycznie dokonuje lokalnej
diagnozy społecznej w formułowanych rocznych
sprawozdaniach
z działalności Ośrodka oraz Ocenie Zasobów Pomocy
Społecznej. Pracownicy służb pomocowych cyklicznie
uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich
kompetencje,
a wszystkie instytucje funkcjonujące na terenie gminy
Miłki współpracują ze sobą – zachowana jest więc
zasada interdyscyplinarności działania.

7. Inicjowanie i wspieranie
przedsięwzięć promujących
przepływy
międzypokoleniowe
umożliwiające wspólne
spędzanie czasu wolnego.

Liczba zrealizowanych projektów i programów: ds. 32
(wydarzenia okolicznościowe, tj. choinki, bale
karnawałowe ds. organizowane przez sołtysów na
świetlicach wiejskich oraz imprezy organizowane przez
Ośrodek Kultury: Miłkowskie Dni Rodziny, dożynki,
festyny letnie, Rydzewska Majówka)
Liczba osób uczestniczących: ds. 970
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8. Zwiększenie pomocy
celowej dla rodzin z dziećmi
poprzez zaspokajanie
potrzeb bytowych dzieci
i młodzieży (programy
dożywiania i wsparcia
rzeczowego, organizacja
wypoczynku letniego
i zimowego dla
wychowujących się
w rodzinach o niskim
statusie materialnym)

Liczba rodzin objętych pracą socjalną: 111

9. Organizowanie
przedsięwzięć
umożliwiających aktywne
spędzanie czasu wolnego
przez dzieci z rodzin
w trudnej sytuacji
materialnej.

Liczba zrealizowanych projektów: ds. 12
(wydarzenia okolicznościowe, tj. choinki, bale
karnawałowe ds. organizowane przez sołtysów na
świetlicach wiejskich, obóz żeglarski)

10. Inicjowanie i udział
w kampaniach społecznych
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Wysokość nakładu plakatów, broszur, informatorów:
300

Liczba realizowanych programów i projektów
socjalnych: 0
Liczba dzieci objętych programem dożywiania: 226

Liczba dzieci uczestniczących w projektach: ds. 146

Liczba uczestników: brak danych
Liczba kampanii: 1

11. Realizacja Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie

W roku 2019 do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 wypełnionych
formularzy Niebieskiej Karty. Odbyło się 11 spotkań
grupy roboczej
dla 6 rodzin. Skład specjalistów wchodzących w skład
grup roboczych zmieniał się w zależności od specyfiki
problemów rodzinnych. W efekcie działań grup
roboczych 6 ofiar przemocy poznało swoje prawa do
życia w bezpiecznych warunkach

12. Utworzenie
i prowadzenie Punktu
konsultacyjnego ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Liczba osób korzystających z porad specjalistów: 6
Liczba udzielonych porad/konsultacji: 12

13. Rozwój aktywnych form
pomocy i integracji

Liczba uczestników Klubu Integracji Społecznej /
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społecznej – prowadzenie
Klubu Integracji Społecznej,
współtworzenie Centrum
Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej.:

KIS: 32 osoby
CIS: 9 osób

14. Promowanie i wdrożenie
klauzul społecznych
w jednostkach
samorządowych

Liczba zamówień publicznych uwzględniających
klauzulę społeczną: 1

15.Rozwój ekonomii
społecznej. Promowanie
zatrudnienia
subsydiowanego dla osób
zagrożonych i wykluczonych
społecznie.

Procentowy udział osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy: brak danych

16. Rozwój i systematyczna
modernizacja zasobu
mieszkań socjalnych
i komunalnych.

Liczba oddanych do użytku lokali socjalnych: 0

17. Zainicjowanie oraz
rozwój dialogu i komunikacji
społecznej z partnerami
pozarządowymi
i mieszkańcami gminy.

Liczba dokumentów poddawanych konsultacjom: 1

Liczba osób bezrobotnych objętych pośrednictwem
pracy i poradnictwem zawodowym: 130

Liczba zmodernizowanych lokali: 0

Priorytet IV
Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Priorytet IV: Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem
alkoholowym

Cele operacyjne i kierunki
działań

Wskaźnik

1. Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego ds.
Uzależnień

Liczba osób korzystających z porad terapeuty: 42

2. Prowadzenie programów
terapeutycznych w szkołach

Liczba zorganizowanych spotkań i pogadanek: 10

3. Realizacja Gminnego
Programu Profilaktyki

- zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla
uzależnionych i współuzależnionych;

Liczba uczestników spotkań i pogadanek: 421
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i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

- finansowanie szkolnych programów profilaktyczno –
edukacyjnych promujących zdrowy styl życia
i alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
- finansowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze
sportowym;
- finansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
szkolnej;

4. Projektowanie i realizacja
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
i profilaktyki HIV/AIDS

- finansowanie programów profilaktycznych w szkołach
na terenie gminy Miłki;
- organizowanie konkursów tematycznych;
- finansowanie zakupu narkotestów.

5. Poszerzanie wiedzy
społeczeństwa lokalnego na
temat mechanizmów
uzależnień.

Liczba opublikowanych artykułów: 0
Liczba rozprowadzonych broszur i ulotek: 90

6. Systematyczne podnoszenie Liczba szkoleń: 7
kwalifikacji członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W gminie powstały trzy nowe Koła Gospodyń Wiejskich: w Miłkach, Marcinowej
Woli i Jagodnym Wielkim. Bardzo cieszę się z podjętej inicjatywy na rzecz aktywności
lokalnej społeczności, gratuluję inicjatywy liderom tych miejscowości i organizacji.
W roku 2019 kontynuowaliśmy realizację projektu: ,,Ja w Internecie”
skierowanego do 180 mieszkańców naszej gminy. Pozyskano grant na kwotę ok.
100 tys. zł. Projekt skierowany do osób, które mają ograniczony dostęp do usług
elektronicznych i Internetu jak i tych, którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje
w dziedzinie usług cyfrowych.
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3. Zasoby materialne gminy.
Gospodarka nieruchomościami.
1. Gmina Miłki posiada mienie komunalne nabyte przede wszystkim z mienia
państwowego w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32,
poz. 191 z późn. zm.)
2. Nabycie mienia komunalnego nastąpiło z mocy prawa, z mocy decyzji
administracyjnych na wniosek gminy, oraz w obrocie cywilno-prawym w wyniku
darowizny, kupna lub zamiany. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu
posiadają urządzone księgi wieczyste.
3. Mienie komunalne służy gminie do zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji
zadań statutowych.
Zestawienie gruntów komunalnych pogrupowane na podstawie klasyfikacji
geodezyjnej.
L. p.

Klasyfikacja geodezyjna

Pow. w ha

1.

Drogi i grunty pod drogi

232,6306

2.

Użytki Kopalne

4,6681

3.

Lasy i grunty zadrzewione

11,4286

4.

Nieużytki

5,1410

5.

Grunty pod wodami stojącymi i płynącymi

2,9897

6.

Tereny mieszkaniowe

8,5147

7.

Tereny rekreacyjne zabudowane

3,1600

8.

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

17,7428

9.

Inne tereny zabudowane

10,5055

10.

Użytki rolne

40,8909

Ogółem

337,6719

Sposób rozdysponowania gruntów.
L.p.

Sposób rozdysponowania

Pow. w ha

1.

Użytkowanie wieczyste

4,01

2.

Zarząd

1,70

3.

Dzierżawa

15,02

4.

Użyczenie

0,65
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5.

W bezpośrednim zarządzie gminy

316,29

Ogółem

337,67

Zestawienie wartości mienia gminy.
L. p.
Wyszczególnienie
1.
Grunty
2.
Budynki i budowle
3.
Sieci wodociągowe
4.
Kanalizacja sanitarna
5.
Środki transportowe
6.
Udziały w spółce
Ogółem

Wartość w zł
3 478 222,00
15 364 711,00
1 172 880,00
5 364 506,00
1 359 470,00
2 579 174,00
29 318 967,00

Zbycie mienia komunalnego w 2019 r.
L.p.

Opis mienia

Położenie

Nr
działki

Pow. w Uzyskana
ha
cena w zł

Forma zbycia

Miłki

304/38

0,2218

45 200,00

Sprzedaż w
drodze przetargu

1.

Działka
budowlana

2.

Działka
na Danowo
poprawienie
warunków
zagospodarowania

118

0,0200

2 538,00

Sprzedaż w
drodze
bezprzetargowej

3.

Działka na cele Rydzewo
mieszkaniowe

141/1

0,1355

3 236,00

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

4.

Działka na cele Staświny
mieszkaniowe

72/50

0,0618

-

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

5.

Działka na cele Staświny
mieszkaniowe

72/51

0,5996

-

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

6.

Działka

304/18

0,1029

-

Przekształcenie

na

cele Miłki
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mieszkaniowe

7.

prawa
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

Działka na cele Jagodne
mieszkaniowe
Wielkie

147/1

Ogółem

0,0351

-

Przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

1,1767

50 974,00

Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2019 r.
L.p.

Określenie
nieruchomości

1.

Droga

Nr
geodezyjny
działki
1/32

Ogółem

Pow.

Położenie

ha
0,0287

Forma
nabycia

Przykop,
obręb
geodeyzjny
Miłki

własność

0,0287

Dochody uzyskane z tytułu własności, posiadania innych praw majątkowych na
dzień 31.12.2019 r.
L.p.

Wyszczególnienie

Wpływy w zł

1.

Zbycie nieruchomości

50 974,00

2.

Dzierżawa, najem

61 273,00

3.

Użytkowanie wieczyste

8 067,00

4.

Wpływy
ze
majątkowych

5.

Wpływy z różnych dochodów

sprzedaży

składników

64 428,00
8 335,00

Razem

193 077,00
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy
i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników
majątkowych wyniosły 193 077,00 zł.
Do sprzedaży w 2019 r. w drodze przetargu wykazano działki położone
w Rydzewie, w Miłkach, w Wyszowatych, w Jagodnym Wielkim i Konopkach Wielkich.
Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali
kształtują się na poziomie z lat ubiegłych.
Grunty.
Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 337,67 ha.
W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 232,63 ha i jest to 69 % całego
zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie
oddanych jest łącznie 1,70 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się
4,01 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami usługowymi
i gospodarczymi. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne takie jak:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, a także osoby fizyczne.
W związku z wejściem w życie przepisów o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, z tego
tytułu w 2019 r. oddano na własność 0,9349 ha gruntów.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zawartych było 23 umowy dzierżawy gruntów
komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię
15,02 ha.
W 2019 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu:
- 3 działki budowlane w Jagodnym Wielkim o funkcji mieszkalno – usługowej,
- 1 działkę zlokalizowaną w Miłkach, przeznaczoną pod zabudowę
mieszkaniową,
- 1 działkę w Wyszowatych z ustalonymi warunkami zabudowy mieszkaniowej
i usługowej,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Paprotkach.
- 1 działkę niezbudowaną do rolniczego użytkowania usytuowaną w Marcinowej
Woli.
W 2019 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
działkę zabudowaną położoną w Danowie.
W 2019 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży 0,2418 ha gruntów oraz
0,9349 ha gruntów w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego. Łącznie
rozdysponowano 1,1767 ha gruntów.
Dochód z obrotu nieruchomościami komunalnymi w 2019 r. wyniósł 50 974,00 zł.
W 2019 r. przejęto na mienie komunalne grunty o powierzchni 0,0287 ha pod
urządzenie drogi.
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Budynki i budowle.
1. Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 4 budynki mieszkalno –użytkowe,
2 budynki użytkowe, 8 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem wyodrębnionych
jest 20 lokali mieszkalnych, w tym znajduje się 10 lokali socjalnych.
2. Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 930 m 2.
3. Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury,
13 świetlic wiejskich, 5 obiektów szkół podstawowych, 1 budynek stołówki, 1 budynek
biblioteki, 2 sale gimnastyczne. Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami remizami strażackimi.
4. W najem na cele użytkowe przekazane są 3 budynki o pow. łącznej 612 m2 tj.
budynek (lokal) Ośrodka Zdrowia w Miłkach, budynek (lokal) świetlicy w Jagodnym
Małym i budynek w Konopkach Nowych.
5. Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi
124,858 km. W gminie funkcjonują 2 stacje uzdatniania wody, w Miłkach
i w Konopkach Nowych. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo
Usług Komunalno-Rolnych w Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków: Rydzewo –
Kleszczewo Osada i Wierciejki-Paprotki-Rydzewo, które są w użytkowaniu
przedsiębiorstwa.
6. Kanalizacja sanitarna – na terenie Gminy Miłki znajdują się 3 oczyszczalnie ścieków.
Zlokalizowane w Miłkach, w Konopkach Nowych oraz w Staświnach-Osada.
Odprowadzane są do nich ścieki bytowe kanalizacją sanitarną o długości /wraz
z przykanalikami /62,522 km. Właścicielem urządzeń jest Gmina Miłki zaś zarządcą
i użytkownikiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach.
7. Gospodarka odpadami komunalnymi – sprawy z zakresu odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy prowadzi od 1 lipca 2013 r. Mazurski Związek
Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przetarg na świadczenie usług
wygrała firma Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane
i segregowane.
8. Drogi – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych, 7 km dróg
wojewódzkich, 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 58 km dróg gminnych
publicznych, w tym o nawierzchni 6,4 km drogi bitumicznej, 2,0 km drogi brukowej,
pozostałe to drogi gruntowe wzmacniane żwirem.
9. Oświetlenie uliczne – oświetlenie uliczne funkcjonuje we wszystkich
miejscowościach gminy, składa się z 419 punktów oświetleniowych.
10. Udziały w spółce - Gmina Miłki jest właścicielem Przedsiębiorstwa Usług
Komunalno - Rolnych - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miłkach
i posiada wszystkie udziały.
11. Na rzecz spółki przekazane są jako aporty grunty o pow. łącznej 2,9283 ha, dwie
hydrofornie wraz z urządzeniami – Miłki, Konopki Nowe- sieci wodociągowe wraz
z przyłączami.
12. Gmina podejmuje działania dotyczące zmiany stanu mienia komunalnego poprzez
przejmowanie nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też
nieodpłatnego przejęcia w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców.
13.
Gmina
posiada
aktualny
„Wieloletni
program
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy”, w którym określono między innymi potrzeby
remontowe mieszkań oraz zasady polityki czynszowej.
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4. Realizacja uchwał rady gminy.
W 2019 r. Rada Gminy Miłki podjęła 114 uchwał. Wójt Gminy Miłki wydał 98 zarządzeń.
Data
uchwały

Nr uchwały

W sprawie

31.01.2019
V.27.2019
w sprawie zmian w WPF
r.
31.01.2019
V.28.2019
w sprawie zmian w budżecie
Dz. Urz. 2019.854
r.
gminy na 2019 r.
z dnia 8.02.2019 r.
31.01.2019
V.29.2019
w sprawie organizacji
Dz. Urz.
r.
wspólnej obsługi finansowo –
2019.1550 z dnia
księgowej, administracyjnej
27.03.2019 r.
i organizacyjnej dla
samorządowych jednostek
organizacyjnych gminy Miłki
31.01.2019
V.30.2019
w sprawie wyrażenia zgody
r.
na sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu (dz. 62/2
Marcinowa Wola)
31.01.2019
V.31.2019
w sprawie wieloletniego
Dz. Urz.
r.
programu gospodarowania
2019.1551 z dnia
mieszkaniowym zasobem
27.03.2019
gminy Miłki na lata 2019-2023
31.01.2019
V.32.2019
w sprawie zmiany imienia
r.
Szkole Podstawowej
w Miłkach, wchodzącej
w skład Zespołu Placówek
Oświatowych w Miłkach
27.02.2019
VI.33.2019
w sprawie zmian w WPF
r.
27.02.2019
V.I34.2019
w sprawie zmian w budżecie
Dz. Urz.
r.
gminy na 2019 r.
2019.1220
z dnia 6.03.2019
27.02.2019
VI.35.2019
w sprawie poboru podatku od
Dz. Urz.
r.
nieruchomości, rolnego
2019.1221
i leśnego w drodze inkasa,
z dnia 6.03.2019 wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
27.02.2019
VI.36.2019
w sprawie ustalenia dziennych
Dz. Urz.
r.
stawek opłaty targowej,
2019.1222
terminów płatności i sposobu
z dnia 6.03.2019
jej poboru
27.02.2019
VI.37.2019
w sprawie odpłatnego nabycia
r.
nieruchomości na rzecz
Gminy Miłki (Przykop 1/32)
27.02.2019
VI.38.2019
w sprawie wyrażenia zgody
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Stan realizacji
realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku

w trakcie realizacji

realizacja w ciągu roku

zrealizowana

realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku

realizacja w ciągu roku

realizacja w ciągu roku

nabyto nieruchomość
zawarto umowę

r.
27.02.2019
r.

VI.39.2019

27.02.2019
r.

VI.40.2019

27.02.2019
r.

na zawarcie umowy najmu na
czas oznaczony dłuższy niż
3 lata (ośrodek zdrowia)
w sprawie nieodpłatnego
w trakcie realizacji
przejęcia na mienie
komunalne gruntów Skarbu
Państwa dysponowanych
przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (Staświny
262)
w sprawie wyznaczenia
wyznaczono
przedstawiciela do
przedstawiciela
stowarzyszenia pod nazwą
„Wielkie Jeziora Mazurskie
2020”
w sprawie ustalenia diet
ustalono diety i zasady
radnym Rady Gminy Miłki
ich wypłaty
oraz sołtysom

VI.41.2019
zmieniona
uchwałą
VII.45.2019
(uchyla uchwałę
ws. diet sołtysów)
27.02.2019
VI.42.2019
w sprawie uzupełnienia składu
uzupełniono skład
r.
Komisji Rolnictwa Ochrony
komisji
Środowiska i Turystyki
20.03.2019
VI.43.2019
w sprawie zmian w WPF
realizacja w ciągu roku
r.
20.03.2019
VII.44.2019
w sprawie zmian w budżecie realizacja w ciągu roku
Dz. Urz.
r.
gminy na 2019 r.
2019.1572
z dnia 28.03.2019
20.03.2019
VII.45.2019
w sprawie zmiany uchwały nr uchyla uchwałę ws. diet
r.
VI.41.2019 Rady Gminy Miłki
sołtysów
z dnia 27 lutego 2019 r.
sprawie ustalenia diet radnym
Rady Gminy Miłki oraz
sołtysom
20.03.2019
VII.46.2019
w sprawie nieodpłatnego
w trakcie realizacji
r.
przejęcia na mienie
komunalne gruntów Skarbu
Państwa dysponowanych
przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (Staświny
Osada nr 289)
20.03.2019
VII.47.2019
w sprawie nieodpłatnego
w trakcie realizacji
r.
przejęcia na mienie
komunalne nieruchomości
Skarbu Państwa
dysponowanej przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(Lipińskie nr 44/1)
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20.03.2019

VII.48.2019
w sprawie programu opieki
Dz. Urz.
nad zwierzętami bezdomnymi
2019.2169
oraz zapobiegania
z dnia 18.04.2019
bezdomności zwierząt na
Nieważność pkt. terenie Gminy Miłki w 2019 r .
10 i pkt. 11
rozdziału III
załącznika do
uchwały
rozstrzygnięcie
Woj. Warm. Maz.
PN.4131.210.2019
z dnia 23.04.2019
20.03.2019
VII.49.2019
w sprawie przyjęcia zadania
r.
z zakresu administracji
rządowej dotyczącego
obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych przez
gminę Miłki
20.03.2019
VII.50.2019
w sprawie ustalenia planu
r.
sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miłki oraz
określenia granic obwodów
publicznych szkół
podstawowych, od dnia
1 września 2019 roku
20.03.2019
VII.51.2019
w sprawie ustalenia
r.
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
zajęć pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego
i doradcy zawodowego
w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę
Miłki (pensum)
20.03.2019
VII.52.2019
w sprawie zasad udzielania
r.
i rozmiaru zniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono
stanowiska kierownicze,
zasad określenia
obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli
realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk

realizacja w ciągu roku

r.
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realizacja w ciągu roku

ustalono plan sieci
szkół

realizacja w ciągu roku

realizacja w ciągu roku

20.03.2019

VII.53.2019
Dz. Urz.
2019.2080 z dnia
16.04.2019 r.
nieważność §2
rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
PN.4131.208.2019
(koszty pogrzebu)
24.04.2019
VIII.54.2019
r.

r.

24.04.2019

VIII.55.2019

r.

24.04.2019

VIII.56.2019

o różnym tygodniowym
wymiarze godzin (pensum)
w sprawie chowania zwłok
i sprawienia pogrzebu przez
gminę Miłki

w 2019 r. gmina nie
sprawiała pogrzebu

w sprawie wyrażenia zgody
nie wyłoniono
na zawarcie umowy przez
wykonawcy
Wójta Gminy Miłki z Powiatem
Giżyckim w sprawie
dofinansowania zadania pn:
Opracowanie dokumentacji na
budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1813 N
w miejscowości Kleszczewo.
w sprawie wyrażenia zgody
zrealizowana
na zawarcie umowy przez
Wójta Gminy Miłki z Powiatem
Giżyckim w sprawie
dofinansowania zadania pn:
Utwardzenie drogi powiatowej
nr 1833N Siedliska – Lipińskie
w miejscowości Lipińskie
w sprawie zmian w WPF
realizacja w ciągu roku

r.

24.04.2019

VIII.57.2019

r.

24.04.2019

VIII.58.2019

r.

24.04.2019

VIII.59.2019

r.

24.04.2019
r.

VIII.60.2019

w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia
projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
udostępnienia Gminnego
Kompleksu Sportowego
w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
w drodze bezprzetargowej
z zastosowaniem bonifikaty
(Danowo dz. nr 118)
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projekt zatwierdzony

zawarto umowę

nieruchomość
sprzedano

24.04.2019

VIII.61.2019

r.

24.04.2019

VIII.62.2019

r.

22.05.2019

IX.63.2019

r.

22.05.2019

IX.64.2019

r.

22.05.2019

IX.65.2019

r.

22.05.2019

IX.66.2019

w sprawie przyjęcia
realizacja w ciągu roku
Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata
2019 – 2021
w sprawie odwołania
odwołano
Przewodniczącego Rady
Przewodniczącego
Gminy Miłki
w sprawie wyboru
wybrano
Przewodniczącego Rady
Przewodniczącego
Gminy
w sprawie przyjęcia rezygnacji rezygnacja przyjęta
z pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego
w sprawie wyboru
wybrano
Wiceprzewodniczącego Rady Wiceprzewodniczącego
Gminy
w sprawie zmian w WPF
realizacja w ciągu roku

r.

22.05.2019

IX.67.2019

r.

22.05.2019

IX.68.2019

r.

26.06.2019

X.69.2019

r.

26.06.2019

X.70.2019

r.

26.06.2019

X.71.2019

r.

26.06.2019

X.72.2019

r.

26.06.2019

X.73.2019

r.

26.06.2019

X.74.2019

r.

26.06.2019

X.75.2019

r.

26.06.2019
r.

X.76.2019

w sprawie zmian w budżecie
gminy
w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miłkach
w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Miłki
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Miłki absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok
w sprawie zmian w WPF na
lata 2019-2029
w sprawie zmian w budżecie
na 2019 rok
w sprawie wyrażenia zgody
na zrzeczenie się nieodpłatnej
służebności gruntowej
(Konopki Małe)
w sprawie przyjęcia darowizny
na rzecz gminy Miłki (1/24
Miłki)
w sprawie nadania statutów
sołectwom położonym na
terenie gminy Miłki
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realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku
udzielono wotum
zaufania
sprawozdanie
zatwierdzono

udzielono absolutorium

realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku
zrealizowana

w trakcie realizacji
unieważniona
rozstrzygnięcie
nadzorcze
PN.4131.446.2019 z
dn. 2.08.2019 r.

26.06.2019

X.77.2019

r.

26.06.2019

X.78.2019

r.

26.06.2019

X.79.2019

r.

26.06.2019

X.80.2019

r.

4.09.2019

XI.81.2019

r.

4.09.2019

XI.82.2019

r.

4.09.2019

XI.83.2019

r.

4.09.2019

XI.84.2019

r.

4.09.2019

XI.85.2019

r.

4.09.2019
r.

XI.86.2019

w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie uzupełnienia składu
Komisji ds. Socjalnych
oraz Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
w sprawie uzupełnienia składu
Komisji Rozwoju
Gospodarczego Budżetu
i Finansów
w sprawie zmian w WPF na
lata 2019-2029
w sprawie zmian w budżecie
na 2019 rok
w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn. Klub
Integracji Społecznej
w Miłkach w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020
w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych
z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. Klub
Integracji Społecznej
w Miłkach w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020
w sprawie zatwierdzenia
projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020 (rehabilitacja
medyczna schorzeń
kręgosłupa)
w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na mienie
komunalne gruntów Skarbu
Państwa dysponowanych
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uzupełniono skład
komisji
wybrano
Przewodniczącego
uzupełniono skład
komisji
uzupełniono skład
komisji
realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku
realizacja od września
2019 r.

zabezpieczono środki

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

4.09.2019

XI.87.2019

r.

4.09.2019

XI.88.2019

r.

23.10.2019

XII.89.2019

r.

23.10.2019

XII.90.2019

r.

23.10.2019

XII.91.2019

r.

23.10.2019

XII.92.2019

r.

23.10.2019

XII.93.2019

r.

23.10.2019

XII.94.2019

r.

23.10.2019

XII.95.2019

r.

23.10.2019
r.

XII.96.2019

przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (droga
Konopki Wielkie 25/6)
w sprawie nadania statutów
sołectwom położonym na
terenie gminy Miłki
w sprawie zmiany uchwały nr
VI.41.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2019 r.
sprawie ustalenia diet radnym
Rady Gminy Miłki
oraz sołtysom
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części
miejscowości Staświny obręb
geodezyjny Staświny
w sprawi zmian w WPF na
lata 2019-2029
w sprawie zmian w budżecie
na 2019 rok
w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie
nieruchomości
na rzecz Gminy Miłki (m.
Przykop, dz. nr 1/34 o pow.
0,0167 ha , m. Przykop, dz. nr
1/36 o pow. 0,0,0063 ha)
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie
zawartej na czas oznaczony
do 3 lat
w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty
targowej, terminów
płatności i sposobu jej
poboru
w sprawie ustalenia czasu na
realizację bezpłatnego
nauczania, wychowania
i opieki oraz określania
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realizacja w ciągu roku
zmiana kwoty diety dla
przewodniczących
komisji

zrealizowana

realizacja w ciągu roku
realizacja w ciągu roku
w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

realizacja w ciągu
roku

realizacja w ciągu
roku

w trakcie oceny przez
nadzór wojewody

23.10.2019

XII.97.2019

r.

23.10.2019

XII.98.2019

r.

23.10.2019

XII.99.2019

r.

wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Miłki
w sprawie powołania Gminnej w trakcie oceny przez
Rady Seniorów
nadzór wojewody
w sprawie uzupełnienia
uzupełniono skład
składu Komisji Rozwoju
komisji
Gospodarczego Budżetu
i Finansów
w sprawie uzupełnienia składu
uzupełniono skład
Komisji Rewizyjnej
komisji
w sprawie uzupełnienia składu
uzupełniono skład
Komisji Skarg, Wniosków
komisji
i Petycji
w sprawie zmian w WPF na realizacja w ciągu roku
lata 2019-2029

23.10.2019
r.

XII.100.2019

27.11.2019
r.

XIII.101.2019

27.11.2019
r.

XIII.102.2019

w sprawie zmian w budżecie realizacja w ciągu roku
na 2019 rok

27.11.2019
r.

XIII.103.2019

w sprawie określenia
realizacja w ciągu roku
wysokości stawek podatku od 2020
nieruchomości

(Dz. Urz.
2019.5799
z
dnia 3.12.2019)
Nieważność § 1
pkt. 5 uchwały
Uchwała RIO
0102-497/19

27.11.2019
r.

XIII.104.2019

27.11.2019
r.

XIII.105.2019

w sprawie Programu
realizacja w ciągu roku
współpracy gminy Miłki
2020
z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
na rok 2020
w sprawie zlecenia
przeprowadzenia kontroli
problemowej dotyczącej
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realizacja w ciągu roku
2020

reorganizacji wyżywienia
w placówkach oświatowych
gminy Miłki
5.12.2019
r.

XIV.106.2019

w sprawie obniżenia ceny
realizacja w ciągu roku
skupu żyta – przyjmowanej
2020
jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze
gminy Miłki

31.12.2019
r.

XV.107.2019

w sprawie zmian w WPF na
lata 2019-2029

31.12.2019
r.

XV.108.2019

w sprawie zmian w budżecie realizacja w ciągu roku
na 2019 rok

31.12.2019
r.

XV.109.2019

w sprawie WPF na lata 2020 - realizacja w ciągu roku
2030
2020

31.12.2019
r.

XV.110.2019

31.12.2019
r.

XV.111.2019

31.12.2019
r.

XV.112.2019

31.12.2019
r.

XV.113.2019

w sprawie zmiany uchwały nr realizacja w ciągu roku
VI.41.2019 Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2019 r. w
sprawie ustalenia diet radnym
Rady Gminy Miłki oraz
sołtysom

31.12.2019
r.

XV.114.2019

w sprawie zlecenia
realizacja w ciągu roku
przeprowadzenia kontroli
2020
problemowej dotyczącej
sytuacji finansowej jednostek
organizacyjnych

w sprawie budżetu na 2020
rok

realizacja w ciągu roku

realizacja w ciągu roku
2020

w sprawie powołania Gminnej realizacja w ciągu roku
Rady Seniorów oraz nadania
2020
jej Statutu
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na rok 2020
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realizacja w ciągu roku
2020

5. Finanse gminy.
5.1. Wysokość budżetu.
Budżet gminy na rok 2019 zakładał wpływy w kwocie 25 074 336,18 zł oraz
wydatki w kwocie 23 845 366,78 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do
następujących odstępstw: dochody zaplanowano na kwotę 27 594 682,15 zł, wydatki
26 365 712,75 zł.
Ostatecznie wpływy wyniosły 19 582 085,68 zł tj. 70,96% planowanego
dochodu, wydatki wyniosły 18 171 427,52 zł tj. 68,92% planowanej kwoty. Powodem
mniejszych wpływów był brak realizacji inwestycji w ramach Mazurskiej Pętli
Rowerowej, termomodernizacji Ośrodka Zdrowia oraz inwestycji w ramach konkursu
Współpraca Transgraniczna. Dodatkowo wystąpił brak sprzedaży działek gminnych
oraz nieuregulowanie przez część podatników zobowiązań podatkowych wobec
gminy, jak również, nie zawsze w terminie realizowane płatności w związku z realizacją
inwestycji unijnych.

Wydatki w 2019 roku

wydatki majątkowe

4%
20%

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki na obsługę długu
35%

6%

dotacje
świadczenia dla osób fizycznych
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2i3
32%
2%
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1%

wydatki związane z realizacją
zadań statutowych

Dochody w 2019 roku

20%
30%
0%
9%

4%
7%
28%

0%
0%
0%
0%
0%

2%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
subwencje
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
pozostałe dochody własne

Dotacje rozwojowe pozyskane:
Plan 5 344 934,26 zł wykonanie 436 299,44 zł
Uzyskano dochody z majątku:
Plan 1 136 490,00 zł wykonanie 64 428,00 zł
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5.2. Poziom zadłużenia.
W 2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
1 410 658,16 zł.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło:
4 085 841, 50 zł co stanowi 20,86 % uzyskanego dochodu.
Stan zadłużenia przedstawia się następująco:
kredyty długoterminowe: 3 960 241,50 zł
pożyczka długoterminowa: 125 600,00 zł
obligacje: (na podstawie uchwały Rady Gminy Miłki z dnia 18 czerwca 2018 r.) gmina
wyemitowała obligacje na kwotę 4 000 000,00 zł.
Wykup obligacji nastąpi w terminach:
Seria A18 o wartości 100 000,00 zł w roku 2020
Seria B18 o wartości 400 000,00 zł w roku 2021
Seria C18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2022
Seria D18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2023
Seria E18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2024
Seria F18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2025
Seria G18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2026
Seria H18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2027
Seria I18 o wartości 500 000,00 zł w roku 2028

W roku 2019 kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono
łącznie 1 228 969,40 zł zgodnie z planem. Kredyty były zaciągane systematycznie
każdego roku. W roku 2019 spłaciliśmy ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w 2009 r.
i nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu długoterminowego.

5.3. Zaległości podatkowe podatników.
Stan należności wymagalnych: 1 924 334,05 zł w tym:
Należności wg tytułów podatkowych: 717 466,50 zł
Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych: 1 146 425,03 zł
Pozostała kwota to inne należności.

36

Łączne zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniosło 8 085 841,50 zł co stanowi
41,29% osiągniętego dochodu.
Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 r. ubyło nam w budżecie
451 003,36 zł, w tym obniżenie podatku od nieruchomości 435 092,33 zł oraz podatku
od środków transportu 15 911,03 zł.
W roku 2019 nie udzielono ulg i zwolnień.

5.4. Fundusz sołecki.
W wielu miejscowościach realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
Zrealizowano w roku 2019 wydatki na łączną kwotę 179 471,09 zł. W tym zrealizowano
następujące zadania inwestycyjne:
1. Zakup lampy solarnej- Konopki Nowe,
2. Pomost Jagodne Małe,
3. Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych
w miejscowości Rydzewo,
4. Plac zabaw w miejscowości Staświny,
5. Zakup lekkiego samochodu uterenowionego z napędem 4x4 do OSP Miłki.

6. Działalność inwestycyjna.
Podsumowanie inwestycji i realizowanych projektów w roku 2019 przez Gminę Miłki.
1. Modernizacja pomieszczeń strychowych w budynku świetlicy w Marcinowej Woli
z przeznaczeniem na Izbę Rybacko-Regionalną. Koszt całkowity 113 925,02 zł
dofinansowanie RPO ,,Rybactwo i Morze” 79,99%.
2. Remont pomieszczeń strychowych w Marcinowej Woli z przeznaczeniem na
mieszkanie chronione 44 068,74 zł z dofinansowaniem Wojewody WarmińskoMazurskiego w wys.30 492,68 zł.
3. Opracowano i uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla części
m. Staświny. Plan opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa w dniu
23.12.2019 r.
4. Przygotowanie wniosku i podpisanie umowy na operację ,,Utworzenie sieci
edukacyjnych placów zabaw w m. Marcinowa Wola oraz Danowo’’. W ramach
programu PO ,,Rybactwo i Morze‘’. Koszt (wg kosztorysu) 72 104,00 zł.,
dofinansowanie: 50 000,00 zł. Termin realizacji wydłużono do końca 2020 r.
5. Przygotowanie, złożenie i realizacja projektu (lata 2019-2021) ,,Jaś i Ola z Gminy
Miłki idą do przedszkola”, polegający na poszerzeniu oferty edukacyjnej dla dwóch
oddziałów przedszkolnych i przedszkola samorządowego w naszej gminie. RPO
Warmia i Mazury. Koszt ogólny 1 094 889,03 zł . Rok 2019 wydatkowano kwotę
54 624,88 zł.
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6. Realizacja projektu edukacyjnego RPO ,,Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” (S.P Miłki i S.P.
Rydzewo). Projekt na lata 2018-2020. Wartość projektu 518 690,50 zł. W roku 2019
wydatkowano kwotę 163 243,10 zł.
7. Realizacja przez S. P. Staświny projektu ,,Smart schools smart generation ’’
w ramach Erasmus+. Wartość projektu na lata (2019-2020) Kwota: 117 261,52 zł.,
wydatkowano w roku 2019: 65 548,88 zł.
8. Rozbudowa Klubu Integracji Społecznej, w roku 2019 wydatkowaliśmy kwotę
246 778, 74 zł. Wartość docelowa projektu: 707 675,21 zł.
9. Kolejny realizowany projekt - Klub Integracji Społecznej w Miłkach w ramach RPO
(lata 2019-2021). Rok 2019 wydatkowano kwotę 45 313,81 zł. Koszt całkowity zadania
404 942,50 zł, dofinansowanie w wysokości 366 116,00 zł.
10. Następny projekt społeczny realizowany przez gminę Miłki: „Rehabilitacja
medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy
Miłki”. Kwota 283 062,00 zł z dofinansowaniem w ramach EFS 267 312,50 zł. W roku
2019 wydatkowano kwotę 73 385,78 zł.
11. Utworzenie Klubu Seniora w Miłkach (projekt 2019-2020). Wartość projektu
505 893,43 zł. Rok 2019 wydatkowano 138 631,38 zł, pozyskano dofinansowanie
unijne w kwocie 85% .
12. Program Operacyjny Cyfrowa Polska - Szkolenia internetowe dla mieszkańców ,,Ja w Internecie” kwota dotacji 100800,00 zł. Wydatkowano w roku 2019 kwotę 74
500,18 zł.
13. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek na inwestycje wodno-kanalizacyjne na
kwotę 1 389 991,00zł z dofinansowaniem 63,63% w ramach PROW. Wniosek złożony
w konkursie 29.12.2019 roku. Na chwilę obecną znajduje się na liście rezerwowej.
14. Dwa sołectwa złożyły wnioski do konkursu ,,Małe granty sołeckie w woj.
warmińsko-mazurskim”. Wnioski nie uzyskały akceptacji.
Remonty i modernizacje dróg:
1. IV etap modernizacji drogi w Kleszczewie. Wartość inwestycji: (145 m) 109 605,30
zł, dofinansowanie od Wojewody: 40 000 tys.(łącznie w 4 etapach zmodernizowano
w Kleszczewie drogę o długości 1 km 215 m. Koszt 576 315,69 zł z dofinansowaniem
z programu scalania gruntów, w kwocie 195 000,00 zł.
Rok 2016 -320 m
Rok 2017- 400 m
Rok 2018 -350 m
Rok 2019 -145 m

koszt
koszt
koszt
koszt

85 251,30 zł
153 909,09 zł
227 550,00 zł
109 605,30 zł

To zestawienie obrazuje jak duży był w ciągu czterech lat wzrost cen związanych
z inwestycjami drogowymi.
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2. Modernizacja drogi w Lipińskich (droga powiatowa). Koszt 203 343,00 zł., 50%
kosztów poniosła Gmina Miłki tj. 101 671,80 zł.
W roku 2019 ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji
drogowych ponieważ w latach 2017-2018 wykonaliśmy ich bardzo dużo, co znacznie
obciążyło nasz i tak skromny budżet gminny.
Wcześniejsze inwestycje drogowe, lata: 2017-2018:
1. Remont ul. Lipowej w Miłkach: 289 573,89 zł dofinansowanie 184 255,00 zł.
2. Modernizacja drogi w Paprotkach: 1 082 834,61 zł dofinansowanie 626 628,00 zł.
3. Modernizacja drogi Miechy-Miłki: 964 868,97 zł dofinansowanie 613 946,00 zł.
4. Modernizacja drogi Wyszowate-Ogródki: 2 082 919,06 zł dofinansowanie
1 003 574,00 zł.
5. Modernizacja drogi w Kleszczewie: 3 etaty 466 710,39 zł dofinansowanie
155 000,00 zł.
6. Przebudowa parkingu przed Urzędem Gminy: 90 970,00 zł dofinansowanie
56 611,00 zł.
7. Przebudowa parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia: 482 457,07 zł dofinansowanie
203 329,88 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny: 282 669,83 zł dofinansowanie
221 519,00 zł.
Razem w/w inwestycje to wydatek
Otrzymane dofinansowanie to kwota:
Środki własne na w/w inwestycje wyniosły:

5 mln 743 tys. 004 zł
3 mln 064 tys. 863 zł
2 mln 678 tys. 141 zł

Rok 2019 wydatki na infrastrukturę drogową to kwota 211 tys. 277 zł.
Bieżące utrzymanie dróg w roku 2019 to wydatek: ok 400 tys. zł.
Dodatkowo w roku 2019 realizowaliśmy inwestycje w ramach Stowarzyszenia
WJM 2020.
1. RPO Warmia i Mazury 2014-2020 ,,Mazurska Pętla Rowerowa’’. Wydatek w roku
2019 – 1 151,28 zł.
2. 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru WJM. Rok 2019 wydatkowano
kwotę 177 050,89 zł. Planowana całkowita wartość projektu: 550 249,70 zł.
3. Projekt ,,Cyfrowe Mazury”. Wartość całkowita projektu dla naszej gminy:
771 347,00 zł. Projekt zakończony, ale do końca nie rozliczony.
Łącznie w roku 2019 z w/w działań wpłynęło do budżetu gminy ze środków
zewnętrznych:

1 907 405,12 zł
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Drogi w naszej gminie:
Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg wewnętrznych w gminie wynosiła 206,61 km
(szutrowe). Drogi gminne publiczne 59,23 km, w tym szutrowe 52,23 km. Drogi
asfaltowe 6,99 km, bruk 0,81 km. Oprócz tego na terenie gminy mamy 58,18 km dróg
powiatowych w tym 44,5 km dróg bitumicznych i ok. 13,5 km dróg żwirowych. W roku
2019 zmodernizowano dwie drogi: powiatową w Lipińskich oraz drogę gminną
w Kleszczewie.
Podsumowując działalność inwestycyjną należy podkreślić, iż w dalszym
ciągu Urząd Gminy w Miłkach stara się pozyskiwać na inwestycje przede
wszystkim środki zewnętrzne unijne i krajowe. W roku 2019 realizowaliśmy
łącznie 10 projektów (cztery dodatkowo w ramach Stowarzyszenia Wielkie
Jeziora Mazurskie 2020).
Dzięki zrealizowanym inwestycjom w latach 2016-2018, Gmina Miłki
znalazła się w roku 2019 na 17 miejscu (na 116 gmin w naszym województwie)
listy rankingowej w odniesieniu do wykonanych inwestycji w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. To duży sukces biorąc pod uwagę wielkość gminy i nasze
dochody własne.
Wśród ważnych działań podjętych w minionym roku nie można pominąć
rozpoczęcia działań związanych z budową szerokopasmowej sieci internetowej
oraz podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz gazyfikacji gminy.

7. Oświata w Gminie Miłki.
W roku 2019 Gmina Miłki była organem prowadzącym dla 1 przedszkola, 3 szkół
podstawowych oraz 1 oddziału gimnazjum włączonego do Szkoły Podstawowej w
Miłkach.
Monitoring wysokości dopłaty, w stosunku do subwencji, środków własnych
JST na realizację zadań oświatowych w 2019 roku.
Nazwa
(prowadzenie i
dotowanie )
Szkoły Podstawowe
Odziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów
(w tym zwrot kosztów
dowozu )
Dokształcanie
doskonalenia nauczycieli
Stołówki szkolne
i przedszkolne

Rozdział w
klasyfikacji
budżetowej
80101
80103

Wydatki w
roku 2018

Wydatki w
roku 2019

2 425 106,54
159 370,72

3 114 985,95
151 881,46

80104
80110
80113

330 865,77
949 730,22
192 132,81

345 584,62
683 297,69
208 996,83

80146

23 009,00

14 170,00

80148

438 898,85

383 317,41
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Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki
i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach podstawowych
i innych formach
wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki
i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach
podstawowych
Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników
i materiałów edukacyjnych
lub materiałów
ćwiczeniowych
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
motywacyjnym

80149

17 241,00

-

80150

426 873,00

465 199,05

80153

32 591,97

21 402,46

85415

86 955,00

67 926, 68

85416

9 500,00

13 750,00

Razem
5 092 274, 00
5 470 512,12
Wartość całkowita
3 083 633,00
3 125 654,00
subwencji oświatowej
+ 74 986,00
otrzymana w danym roku
Różnica (subwencja –
Różnica
2 008 641,00
2 269 872,15
wydatki)
Otrzymana dotacja
86 955,00
67 926,68
z budżetu państwa –
pomoc materialna
Otrzymana dotacja na
32 591,97
21 402,46
zakup podręczników
Wartość całkowita dotacji
72 610,00
81 374,00
dla dzieci w wychowaniu
przedszkolnym
Otrzymane dochody
4 251,00
4 766,00
z tytułu opłat rodziców 1 zł
Otrzymane dochody
9 313,00
2 092,00
(wynajmu sal i inne)
Suma
205 720,97
177 561,14
Dopłata ze środków
DOPŁATA
1 802 920,03
2 092 311,01
własnych gminy
JST
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Koszt w przeliczeniu na liczbę uczniów razem z przedszkolem.
Liczba uczniów

2018
356
5 092 274,00
14 304,14
1 192,01

W roku
Wydatki razem
Koszt ucznia roczny
Koszt miesięczny ucznia

2019
365
5 470 512,12
14 987,70
1 248,98

Subwencja i dotacja na wychowanie przedszkolne z rozbiciem na poszczególne
szkoły.
SP Rydzewo
Subwencja

SP Staświny

ZPO Miłki

Dotacja i Subwencja Dotacja i
subwencja
subwencja

Subwencja

Oddział

Gim.
oddział

Dotacja i Subwencja
Dotacja
subwencja
przedszkola

Szkoła

Oddział

Szkoła

2015

697.080

31.825,00

753.996

17.822,00 836.784 1.075.997 45.828,00

3.363.857

91.656

3.455.513,00

2016

708.812

19.180,00

778.771

16.440,00 738.701 1.048.142 47.950,00

3.274.426

83.570

3.357.996,00

2017

747.066

43.114,00

686,667

36.424,00 609.504

2018

797.723

41.888

732.750

30.887

426.248

2019

949.487

41.724

763.128

32.326

151.980 1.206.186

/ucznia~

11.659

2.781

12,934

1.901

5,240

Szkoła

Razem

P-le

916.532

123.050,00

3.095.450

66.900

3.162.354,00

985.532

141.215

3.083.633

72.610

3.156.243,00

137.183

3.200.640

81.374

3.282.014,00

9.886

2.857

8.99

Wydatki z podziałem na szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia (w wydatkach ujęte
projekty § 80195 na kwotę 283 416,86 zł)
SP Rydzewo
Szkoła
2015

Oddział

2018
2019

Wydatki
razem

966.388,87

70.784,69

979.625,18

1.439.720,37 250.541,27 120.173,58 219.479,47 5.172.838,58

71.002,54

820.768,42

68.235,97

913.379,61

1.377.894,78 199.753,95

1.091.228,60 78.801,17

960.224,85

75.512,53 1.030.430,34 1.588.669,09 285.816,18

75.619

917.651

83.751

1.306.429,80 81.102,15 1.178.881,63 70.779,31

/ucznia
~

Dowozy

Gim.

1.133.195
17 419,06

5 406,81

19 981,04

4 163,49

Szkoła

BOS/UG

Oddział

983.690,94

2017

ZPO Miłki

Szkoła

1.046.122,75 80.002,40

2016

SP Staświny

949.730

1.587.646

683.297,69
23 561,99

Przedszkole

284.177

1.817 255,83 345.584,62
14 895,54

41.436,51 202.200,58 4.678.463,30
-

197.000,00 5.307.682.76
187.000

63.574,64 208.996,83 5.711 804,33

7 199,68

15 648,78

Stan zatrudnienia nauczycieli w jednostkach podległych oraz liczba uczniów.
Szkoła

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Nauczycieli
ogółem
(etaty)

Liczba
uczniów
2019/2020

Liczba
uczniów
na 1 etat

SP
Rydzewo
SP
Staświny
ZPO
Miłki
Razem

1,39

0,96

1

6,76

10,11

99

9,79

2,24

1,95

3,68

4,18

12,23

80

6,54

1,96

0,78

3

14,27

19,96

167

8,37

5,59

3,66

7,68

25,21

42,30

346

8,18

42

5.218.769

Stypendium za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym
2018/2019 otrzymało 55 uczniów w kwocie 250,00 zł łączna suma nagród wyniosła
13 750,00 zł.
W 2019 r. na zakup podręcznika i ćwiczeń dla szkół otrzymaliśmy dotację
w wysokości 21 402,46 zł.
W maju 2019 roku Gmina Miłki wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Rydzewie złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 lipca 2019 r. została przyznana Gminie Miłki na rok 2019 kwota 38 013,00
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
28.05.2019 roku Gmina Miłki podpisała umowę z Marszałkiem Województwa
Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie projektu ,,Jaś i Ola z Gminy Miłki idą do
przedszkola’’. Kwota dofinansowania wynosi 1 095 884,03 PLN.
W roku 2019 przeniesiono Przedszkole Samorządowe w Miłkach do budynku
Szkoły Podstawowej w Miłkach. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń wymagała
sporych nakładów finansowych oraz pracy. Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł około
140 000,00 zł.
Kolejną ważną decyzją było powierzenie w roku szkolnym 2019/2020 stołówek
szkolnych firmie zewnętrznej, wyłonionej w przetargu nieograniczonym. Wartość
zamówienia na wytwarzanie, dostawę i wydawanie posiłków osobom uprawnionym
w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 135 520, 00 zł
W czerwcu 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki” wyłoniliśmy nowego przewoźnika na
rok szkolny 2019/2020. Najkorzystniejsza oferta jaką wybraliśmy opiewała na kwotę
154 544,54 złotych.

8. Stan środowiska.
Gmina Miłki posiada ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miłki w 2019 r.”
1. Uchwałą Nr VII. Rady Miłki z 20 marca 2019 r. przyjęto Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Miłki w 2019 r. Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, przede wszystkim
do psów i kotów, zwłaszcza kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających na terenie gminy Miłki. Program jest uchwalany co roku, a jego
wykonywanie nadzoruje Wójt Gminy.
2. Na terenie gminy brak jest schroniska dla zwierząt. Najbliższe schronisko dla
bezdomnych zwierząt (tylko psów) zlokalizowane jest w Bystrym, gm. Giżycko
świadczące kompleksowe usługi w zakresie odławiania, transportu, sterylizacji,
kastracji, leczenia i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłki.
W 2019 r. w schronisku przebywało 13 zwierząt. Liczba zwierząt objętych opieką
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w schronisku ze względu na prowadzone adopcje jest zmienna. Na koniec 2019 r.
w schronisku przebywały 2 psy. Opłata za usługi świadczone przez schronisko
wnoszona jest na podstawie wystawianych comiesięcznych faktur. Koszt realizacji
tego zadania w 2019 r. wyniósł 330 600 zł.
3. Ze względu na brak schroniska dla bezdomnych kotów, zwierzęta te przebywają
w miejscu swojego bytowania. W tej sytuacji pomoc gminy polega na zakupie karmy,
ponoszenia kosztów sterylizacji, kastracji i leczenia zwierząt.
4. Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt uczestniczących w kolizjach
drogowych sprawuje Lecznica Zwierząt w Giżycku, z którą gmina posiadała podpisaną
umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych. W ciągu roku występuje kilka zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt. Lecznica również prowadzi zabiegi sterylizacji,
kastracji i leczenia zwierząt (kotów i psów), które trafiają pod opiekę społecznych
opiekunów zwierząt. Koszt opieki weterynaryjnej i zakup karmy w 2019 r wyniósł
2 800 zł.
5. W 2019 r. nie wystąpiły przypadki konieczności zapewnienia opieki dla zwierząt
gospodarskich.
6. Budowa schroniska na terenie gminy lub na terenie przyległych gmin w znaczącym
stopniu poprawiłaby realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także
pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów ponoszonych na te zadania.
Ochrona środowiska
Gmina posiada aktualny Program Ochrony Środowiska zatwierdzony uchwałą
Rady Gminy Miłki nr XLIV 288.2017
1. W celu realizacji polityki ochrony środowiska został opracowany „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Miłki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz ze
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” przyjęty uchwałą nr XLIV.288.2017
Rady Gminy Miłki z dnia 20 listopada 2017 r.
Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego Gminy Miłki oraz przedstawiający cele i zadania konieczne
do realizacji w poszczególnych obszarach w celu zachowania dobrego stanu
środowiska. Zasadniczym zadaniem, jakie ma spełnić program jest określenie celów,
priorytetów i w konsekwencji działań jakie stoją przed samorządem gminnym
w dziedzinie ochrony środowiska, a ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację
międzynarodowych zobowiązań naszego kraju w związku z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej.
W ramach działań z zakresu ochrony środowiska zapewnia się:
1. Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień - koszenie pasów zieleni gminnej,
obsadzanie kwiatami kwietników, likwidacja samosiewek i krzaków z rowów i poboczy,
odchwaszczanie chodników w okresie letnim, wykonywanie nasadzeń przy drogach.
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2. Wywóz nieczystości płynnych i stałych - świadczenie usług odbioru ścieków
z nieruchomości trudno dostępnych i niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej oraz
usług w zakresie odbioru ścieków od mieszkańców podłączonych do kanalizacji
sanitarnej.
Usługi z zakresu opróżniania i wywozu ścieków komunalnych ze zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy świadczy pięć firm.
Siecią kanalizacyjną oraz 3 oczyszczalniami ścieków (w Miłkach, w Staświnach –
Osada i w Konopkach Nowych ) administruje i zarządza Przedsiębiorstwo Usług
Komunalno – Rolnych w Miłkach.
3. Według posiadanej ewidencji 122 posesje podłączone są do oczyszczalni
przydomowych.
4. Zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną. Na terenie gminy znajduje się 2 stacje
uzdatniania wody tj. Stacja Uzdatniania Wody w Miłkach i Stacja Uzdatniania Wody
w Konopkach Nowych.
Długość sieci wodociągowych wynosi 90,2 km. Zaopatrywaniem mieszkańców w wodę
pitną i utrzymaniem urządzeń wodociągowych zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług
Komunalno – Rolnych w Miłkach. Dostęp do wodociągu posiada 92% wszystkich
obiektów mieszkalnych na terenie gminy.
Dezynfekcja wody w stacji w Miłkach prowadzona jest za pomocą promieni UV, jest to
metoda dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia
smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekującego.
5. Utrzymanie czystości i porządku - Gmina Miłki należy do Mazurskiego Związku
Międzygminnego
–
Gospodarka
Odpadami,
który
prowadzi
zbiórkę
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych. Niezależnie od tego prowadzone są akcje
„sprzątania” organizowane przez szkoły, montowane kosze uliczne, sprzątane rowy
i pobocza dróg, parkingów, przystanków, placów zabaw, dróg dojazdowych. W sezonie
grzewczym ustawia się pojemniki na popiół w miejscowościach gminy umożliwiając
mieszkańcom pozbywanie się popiołu ze swoich posesji. Na wywóz produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego corocznie zawierana jest umowa z firmą
świadczącą tego typu usługi.
6. W sezonie turystycznym ustawia się w miejscowościach turystycznych pojemniki
ogólnodostępne na odpady zmieszane i segregowane.
Na terenie naszej gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
1. Rezerwat przyrody Bagna Nietlickie obszar- 1132,91 ha. Na terenie rezerwatu
stwierdzono dotychczas 94 gatunki ptaków, 27 gatunków ssaków, 14 gatunków płazów
i gadów, 44 gatunki motyli dziennych. Nietlickie Bagno jest największym i jednocześnie
jedynym tak dobrze zachowanym torfowiskiem niskim Pojezierza Mazurskiego. Żaden
z innych dużych obszarów bagiennych nie przetrwał do dziś w tak naturalnym stanie.
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, obszar- 21 ha.
3. Obszar Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich obszar- 85 ha.
4. Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna- ochrona torfowisk wysokich.
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5. Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie- stanowi ostoję ptaków o randze europejskiej,
występuje tu co najmniej 17 gatunków ptaków, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi. Podczas jesiennych zlotowisk spotyka się ok. 10 tys. żurawia gatunku Grus
grus.
6. Pomnik przyrody Adam. Wiąz szypułkowy w miejscowości Wyszowate, ustanowiony
na podstawie uchwały Rady Gminy Miłki z dnia 24 października 2014 r.
7. Użytek ekologiczny Bagna Nietlickie.
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miłki na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 r. określono działania w zakresie:
- Ochrony powietrza atmosferycznego.
- Ochrony przed hałasem i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego
środowiska.
- Ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
- Poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed powodzią.
- Zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.
- Ochrony zasobów kopalin.
- Ochrony powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb.
- Optymalizacji systemu gospodarki odpadami.
- Ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.
- Zapobieganie poważnym awariom.
Największym obecnie problemem w gminie jest zanieczyszczenie jeziora
Miłkowskiego. Wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodno-ściekowej w zlewni
Jeziora Miłkowskiego spowodowały jego silną eutrofizację z wyraźnie widocznymi
symptomami jego hiper eutrofizacji (mała przezroczystość wody, permanentne zakwity
sinic), występujące przyduchy tlenowe. Jedynym ratunkiem dla jeziora jest podjęcie
działań rekultywacyjnych. Najpierw jednak należy zamknąć funkcjonującą w Miłkach
oczyszczalnię ścieków a to wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów
finansowych na budowę kolektora przerzutowego do m. Ruda.

9. Wydarzenia kulturalne.
Rok 2019 przyniósł ważne uroczystości i imprezy. Na działalność statutową
Ośrodka Kultury w Miłkach przeznaczono kwotę 329 600,00 zł, wykonanie 317 725,00
zł., zaś na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej zaplanowano środki w wysokości 76 400
zł. i te środki wykorzystano w 100%.
Imprezy cykliczne organizowanie w naszej gminie:
- Samorządowy Spływ Kajakowy, w tej imprezie jako partner bierze udział firma
LOT z Warszawy,
- Rydzewska Majówka,
- Bój o św. Górę w miejscowości Staświny,
- Dożynki Gminne,
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- Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki,
- koncerty organizowane przez OK, które
zainteresowaniem, nie tylko naszych mieszkańców.

cieszą

się

ogromnym

Świetnie działał w roku minionym nowo utworzony Klub Seniora. Na rzecz
seniorów działały również: Uniwersytet III wieku w Miłkach, koła Emerytów i Rencistów
w Miłkach i w Marcinowej Woli, stowarzyszenia, które organizowały wiele imprez
lokalnych. Klub Olimpia Miłki uległ podziałowi i powstał drugi klub sportowy Victoria.
W gminie sport rozwija się bardzo intensywnie, a hala sportowa w Miłkach tętni życiem
każdego dnia, do późnych godzin wieczornych.
1.Całoroczne popołudniowe zajęcia cykliczne w Ośrodku Kultury w Miłkach:
- artystyczne
- taneczne
- teatralne – Teatr Małego Aktora
- kulinarne,
- zajęcia muzyczne- nauka gry na gitarze i perkusji,
- zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny UNISONO,
- zajęcia muzyczne Talent Junior
- próby zespołów „Kalina” z Miłek i „Marcinianki” z M.Woli,
- fitness
- Robotyka
W/w zajęcia prowadzone są przez instruktorów etatowych O.K. oraz pracujących na
umowę zlecenie.
2. Pozostałe zajęcia odbywające się w Ośrodku Kultury:
- tenis stołowy, zajęcia „świetlicowe”,
- odrabianki
- oprócz w/w zajęć pracownicy OK pomagają w organizacji wyjazdów różnych grup np.
do kina, teatru, filharmonii itp.
- OK w Miłkach użycza również swoich pomieszczeń na zajęcia taneczne, teatralne,
artystyczne i brydża dla osób skupionych przy MU III W i Klubie Seniora
Zorganizowane imprezy i uroczystości:
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- w trakcie kwestowanie wolontariuszy
w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP
- Bale Karnawałowe w szkołach i świetlicach wiejskich w Miłkach, Rudzie,
Staświny, Paprotkach, Rydzewie- szkoła i świetlica, Wyszowatych , Konopki Wielkie,
Czyprki dla dzieci z Lipowego Dworu i Lipińskich, Konopki Nowe, Jagodne Małe.
Zabawie towarzyszą liczne zabawy i konkursy dla najmłodszych a także dla rodzin
- Ferie Zimowe w Ośrodku Kultury - w trakcie tygodnia ferii dzieci i młodzież z naszej
Gminy uczestniczy w zajęciach przygotowanych przez pracowników OK., min. :
- wyjazd do kina do Ełku
- wyjazd do centrum wodnego do Wilkas.
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- zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- Zimowisko Nocą
-15 lecie istnienia Zespołu Kalina
- „Cafe Kultura”- koncert Joanny Aleksandrowicz, wystawa w ”Galerii Hall” –kolekcja
lalek porcelanowych.
- „Święto Teatru” Do obchodów Święta Teatru zapraszamy szkoły z Miłek, Staświn,
Rydzewa, grupa teatralna z Ośrodka Kultury. Przebieg tego wydarzenia ma charakter
przeglądu twórczości dzieci i młodzieży, każda ze szkół przygotowuje przedstawienia
o różnej tematyce, często humorystycznej. Grupy występujące na zakończenie
otrzymują dyplomy i niespodziankę w postaci słodyczy. Wystąpiło 8 grup teatralnych.
-Wielkanocny konkurs plastyczny, wspólne malowanie pisanek, wykonywanie
ozdób świątecznych.
- Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- Rydzewska Majówka – Czym Mazurska Chata Bogata
Tradycyjna impreza w nowej odsłonie, pokazy kulinarne, koncerty zespołów.
Występom towarzyszy jarmark rękodzieła oraz Mistrzostwa w Rżenia Mazurskiego
Konia.
- „Kochana Mamo” uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci uczestniczące
w zajęciach w Ośrodku Kultury przygotowują mamom wspaniałe przedstawienie
(wierszyki, piosenki i pyszny poczęstunek)
Odpust w Rydzewie (współorganizacja)
-„Dzień Dziecka Ekologika”– impreza dla dzieci, młodzieży, dorosłych w Miłkach.
-Spływ Kajakowy (współorganizacja)
- Dancing pod Gwiazdami na dobry początek wakacji
- Czerwiec-Lipiec 2019 -letnisko – dzieci przebywające w Ośrodku Kultury
uczestniczą w warsztatach artystycznych, wyjazdach np. do kina, parku linowego itp.
- Lipiec- Sierpień 2019- rozpoczęcie festynów letnich – cykl imprez plenerowych
w różnych miejscowościach naszej gminy.
- IV edycja imprezy „Bój na Św. Górze” w Staświnach – rekonstrukcja historyczna,
gry i zabawy związane z historią, piknik dla uczestników.
- Art. Ex Libris 2019- koncert Maja Andrzej Sikorowscy
- Zabawa taneczna na koniec wakacji
- „Dożynki Gminne” - Święto plonów, uczczenie ciężkiej pracy rolników z Gminy
Miłki.
- Święto Pieczonego Ziemniaka – z Sołectwem Miłki
- Andrzejki – SP Miłki
- Andrzejki – Przedszkole w Miłkach
- Andrzejki – SP Staświny
- Andrzejki – SP Rydzewo
- Bale andrzejkowe w różnych miejscowościach Gminy Miłki
- Przegląd wokalny „Śpiewadło”- eliminacje gminne w Miłkach
- Obchody związane z 11 Listopada - akademia z udziałem dzieci i młodzieży, gości
zaproszonych, mieszkańców Miłek.
-Spotkanie opłatkowe w Ośrodku Kultury w Miłkach – Koncert kolęd
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Prężnie funkcjonowała nasza biblioteka gminna, która zorganizowała między
innymi:
1.Wyjazd klubowiczów DKK do Teatru Jaracza w Olsztynie na sztukę ,,Wszystko
w rodzinie”
(Wyjazd do teatru to wyjazd integracyjny z giżyckim DKK)
2.Urodziny Kubusia Puchatka,
3.Dzień Babci i Dzień Dziadka
4.C.d. akcji promującej czytelnictwo ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury” – Misie
razem z książeczkami wędrują po domach i słuchają z dziećmi bajek czytanych przez
rodziców.
Wystawy tematyczne: Alexander A. Milne - urodziny Kubusia Puchatka, Zima
w literaturze, Dzień Babci, Dzień Dziadka
5.Walentynki w bibliotece:
6. Randka w ciemno z książką - Spotkanie literacko – muzyczne ,,Z miłością w roli
głównej” - Czytanie poezji, miłosnej znanych polskich poetów A. Osieckiej,
W. Szymborskiej, A.Mickiewicza, K.I.Gałczyńskiego.
7.Spotkanie autorskie z W. M. Darskim z oprawą muzyczną – S. Grzonki
8.Wystawy tematyczne: Walentynki, Zima w literaturze.
9.Spotkanie z autorką książek dla dzieci Katarzyną Śpiewak.
10.Lekcje biblioteczne: Jak odnaleźć książkę w bibliotece.
11.Spotkania związane z nadejściem wiosny – wiosna w poezji, wiosenne kodowanie,
wiosenne kodowanie w terenie.
12.Wystawa lalek T. Mysiukiewicza
13.Spotkania związane ze sztuką bibułkarską - Przez cały miesiąc w bibliotece
powstawały wiosenne kwiaty - ZPO Miłki
14.Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych (3l) – projekt ,,Mała książka- Wielki
człowiek”:
15.Wystawy tematyczne: Wiosna w literaturze, Dzień Kobiet
16.Spotkanie z Jarosławem Kaczmarkiem ,,Nie piję nie palę, narkotykom mówię NIE
17.Otwarte ‘’Warsztaty z bibułkarstwa”
18.Spotkania związane ze sztuką bibułkarską - Przez kolejny miesiąc w bibliotece
powstawały palmy wielkanocne i wiosenne kwiaty.
19.Wprowadzanie nowego systemu bibliotecznego MAK+
20.Wystawy tematyczne: Wielkanoc w literaturze , Urodziny H. CH, Andersena,
21.Literackie spotkania patriotyczne
22.Literackie spotkania z okazji Dnia Matki.
23.Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych (3l) – projekt ,,Mała książka- Wielki
człowiek”:
(Wręczanie kart małego czytelnika, książek – wyprawek czytelniczych dla rodzica i
dziecka, wręczanie Dyplomów Małego Czytelnika)
24.Wystawy tematyczne: , Święta patriotyczne, Maj miesiącem bibliotek, Dzień Matki.
25.Plenerowe spotkania z kryptologią – ZPO Miłki
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26.Wyjazdowe, plenerowe spotkanie integracyjne DKK Miłki - Giżycko
,,Porozmawiajmy o książkach” : dyskusje na temat najciekawszych książek
przeczytanych w ciągu ostatniego roku, wspólne grillowanie.
27.Cała Polska czyta dzieciom – wizyty w przedszkolu
27.Pożegnalne spotkania z ZPO w Miłkach’
28.Przystąpienie do projektu ,,Para buch książka w ruch”
29.Wystawy tematyczne: Dzień Dziecka, Dzień Ojca
30.Spotkanie z Polskimi Legendami
31.Spotkanie: Tworzymy legendę o Bibliotece w Miłkach.
32.Spotkanie z podróżnikiem Michałem Słupczyńskim -pierwsze spotkanie z cyklu
Para buch – Książka w ruch
33.Lato w bibliotece. Spotkania z dziećmi promujące czytelnictwo, połączone
z zabawami animacyjnymi.
34.Wystawy tematyczne: Zbigniew Herbert, Legendy polskie
35.Lato w bibliotece. Spotkania z dziećmi promujące czytelnictwo, połączone
z zabawami animacyjnymi.
36.Wystawy tematyczne: Jan Brzechwa, Eliza Orzeszkowa
37.Narodowe Czytanie – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP.
Wspólne czytanie noweli ,,Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej
38.Spotkanie literackie połączone z kodowaniem młodzieżą z niepełnosprawnością
intelektualną PSONI Giżycko zapoznanie z biblioteką
39.Mała książka – Wielki Człowiek. Promujemy czytelnictwo wśród najmłodszych.
Rozdajemy wyprawki czytelnicze.
40.2 dniowe szkolenie Para buch książka w ruch
41.Szkolenie Równać Szanse
42.Wystawy tematyczne: Narodowe Czytanie, Eliza Orzeszkowa
43.NOC BIBLIOTEK
44.Legenda o nawiedzonej bibliotece – zajęcia plastyczne
45.Jesień w literaturze i na stolnicy
46.Literatura z odzysku
47.Ptyś i Bill – projekcja filmu rodzinnego
48.Nocny Marek – flirt z Markiem Hłaską
49.Spotkanie literackie z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Giżycko
zapoznanie z biblioteką
50.Spotkania z młodzieżą (w OK Miłki) przygotowujące do wzięcia udziału w projekcie
,,Równać szanse”
51.Wystawy tematyczne: Noc bibliotek, Święto zmarłych, Olga Tokarczuk,
52.Niepodległościowy Escape Room w biblioteceWystawy tematyczne: 101 rocznica
odzyskanie niepodległości, Polscy nobliści
53.Ogłoszenie Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży do lat 13.
,,Legendy jak malowane”
54.Niepodległościowy Escape Room w bibliotece – Spotkanie z przedstawicielami
Uniwersytetu III wieku. Dyskusja historyczna przy dźwiękach gitary
55.Spotkanie opłatkowe
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56.Lekcje biblioteczne nawiązujące do tradycji obchodów Bożego narodzenia, prace
plastyczne związane ze świętami.
57.Wystawy tematyczne: Mikołajki, Boże Narodzenie, Nowy Rok
CAŁOROCZNE:
Obsługa czytelnika, podtrzymywanie relacji z czytelnikiem,
Działalność marketingowa polegająca na promowaniu swoich działań
Bieżące uzupełnianie dokumentacji bibliotecznej
Uzupełnianie systemu bibliotecznego MAK+
Dbanie o księgozbiór – bieżąca naprawa uszkodzonych egzemplarzy, wymiana
okładek
Selekcja, ubytkowanie,
Uzupełnianie księgozbioru ze szczególnym uwzględnieniem dezyderatów
czytelniczych i nowości na rynku czytelniczym,
Prowadzenie Fanpage bibliotecznego Biblioteka w Miłkach
Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych (3l) – projekt ,,Mała książka- Wielki
człowiek”:
(Wręczanie kart małego czytelnika, książek – wyprawek czytelniczych dla rodzica i
dziecka, wręczanie Dyplomów Małego Czytelnika)
Spotkania „Zręczne ręce”
Spotkania DKK w Miłkach.

10. Przynależność do spółek, związków i stowarzyszeń.
Gmina Miłki na dzień 31 grudnia 2019r. posiadała udziały w spółkach i związkach:
a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych w Miłkach,
b) Wodociągi i Kanalizacja-Aglomeracja Giżycko Sp. Z o.o z siedzibą w Bystrym,
c) Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.
Przynależność gminy do stowarzyszeń:
a) Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
b) Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Węgorzewie,
c) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie,
d) Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach.
Podsumowując rok 2019 stwierdzam, że był to rok ukierunkowany na
pozyskanie środków zewnętrznych związanych z działaniami skierowanymi do
dzieci, uczniów i dorosłych mieszkańców, w tym seniorów, czyli tzw. działania
miękkie. Skomasowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2018 nie
pozwoliło nam na wydatkowanie w roku 2019 środków własnych na większe
inwestycje infrastrukturalne. Nasze dochody własne są na poziomie ok. 29 %
ogólnych dochodów.
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Przy bardzo wysokiej dopłacie do oświaty wynoszącej ponad 2 mln zł
rocznie na utrzymanie czterech placówek oświatowych, nie pozostają nam
wolne środki finansowe, które możemy przeznaczyć na inwestycje w ramach
własnych środków finansowych.

Wśród ważnych działań podjętych w minionym roku nie można pominąć
rozpoczęcia działań związanych z budową szerokopasmowej sieci internetowej
oraz podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz gazyfikacji gminy.

Jakich działań w gminie Miłki możemy oczekiwać w roku
2020?
1. Rozpoczynamy realizację projektu Mazurska Pętla Rowerowa. W roku 2020
wykonana zostanie modernizacja drogi szutrowej od Kleszczewa do skrzyżowania
z drogą powiatową w pobliżu wieży. Zadanie będzie realizowane od miesiąca
września. W kolejnych latach powstanie Miejsce Obsługi Rowerzysty w Kleszczewie,
wieża widokowa w Marcinowej Woli oraz oznakowanie tras rowerowych na terenie
gminy. Łączna długość trasy w gminie Miłki to ok. 18 km. Inwestycja drogowa w roku
bieżącym będzie kosztowała gminę ok. 710 tys. zł.
2. Drugą jakże ważną inwestycją drogową jest przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej od zjazdu z drogi gminnej biegnącej od wieży w Miłkach do miejscowości
Marcinowa Wola. Prace już trwają. Droga będzie poszerzona, z nową nawierzchnią
oraz poboczami. Powiat otrzymał dofinansowanie na inwestycję z rządowego
programu dróg samorządowych w wysokości 50%. Drugie 50% kosztów poniesie
powiat i gmina. Jest to dla nas kwota bardzo wysoka i wyniesie ok. 884 tys. zł. A więc
dwie inwestycje drogowe roku 2020 to wydatek dla budżetu gminy ok. 1,5 mln zł.
3.W gminie w dalszym ciągu niezbędne są działania w sferze wodno-kanalizacyjnej.
Istnieje konieczność rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej, przede
wszystkim niezbędny jest kolektor przerzutowy z Miłek do Rudy, (ta inwestycja
umożliwi podjęcie prac rekultywacyjnych j. Miłkowskiego) który został pominięty
w inwestycjach realizowanych w ramach spółki Wodociągi i Kanalizacja-Aglomeracja
Giżycko. Niezbędna jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach i Konopkach
Wielkich, montaż monitoringu, co pozwoliłoby na ograniczenie strat wody i niższe
koszty wody dla mieszkańców. Niezbędna jest stała rozbudowa instalacji wod-kan.
w Rydzewie, wymiana funkcjonującej instalacji np. w Miłkach. Niezbędna jest też
przebudowa instalacji wod. -kan. w Rudzie. To inwestycje bardzo kosztochłonne,
mogą więc być zrealizowane tylko pod warunkiem dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Przy współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
przygotowujemy się do aktualizacji Masterplanu. Obecnie trwają prace dotyczące
określenia potrzeb remontowych i budowlanych w zakresie wod-kan. naszej gminy.
4.W roku 2020 skupimy się na działaniach w kierunku poprawy finansów
przeznaczonych na oświatę w gminie. Uczestniczymy aktualnie w projekcie unijnym,
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którego beneficjentem jest firma Wulkan. Celem głównym jest opracowanie
wieloletniego planu rozwoju oświaty gminnej. Do tych prac zaprosimy radnych,
rodziców, nauczycieli, dyrektorów, mieszkańców, wszystkich chętnych, którym bliska
jest oświata.
5.Planujemy podjąć działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej,
wymiany oświetlenia ulicznego w instytucjach użyteczności publicznej. W tym celu
opracowaliśmy potrzeby i złożyliśmy dwa wnioski unijne na prace
termomodernizacyjne w Ośrodku Zdrowia oraz Szkole Podstawowej w Miłkach (stary
budynek i 2 łączniki).
6.Kolejne zadanie dotyczy utworzenia dwóch edukacyjnych placów zabaw (zadanie
z roku 2019), również z dofinansowaniem unijnym. Place powstaną w miejscowości
Marcinowa Wola oraz Danowo do końca 2020 r.
7. W planach mamy również złożenie wniosku na budowę małego targowiska
w Miłkach (jeśli pozwolą na to środki własne) oraz doświetlenie miejscowości poprzez
zakup lamp solarnych (planowany wydatek ze środków funduszów sołeckich wsi).
Nakreśliłam priorytety inwestycyjne w naszej gminie, które zapewne będą
przedmiotem dyskusji społecznych, prowadzonych podczas spotkań z mieszkańcami
oraz w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. Każda inwestycja w założeniu
ma być dofinansowana ze środków zewnętrznych i oczywiście przy współpracy
i akceptacji Rady Gminy Miłki.

Wójt Gminy Miłki
Barbara Małgorzata Mazurczyk
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